
 
 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL SOBRE 

DROGAS DE SÃO SEBASTIÃO – COMSOD 
 

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, teve inicio na sala 

de reuniões da Secretaria da Educação a reunião ordinária do COMSOD –

Conselho Municipal sobre Drogas com a presença dos membros do conselho, 

conforme lista de presença em anexo. Foi apresentado a pauta, enviada 

previamente ao endereço eletrônico de cada membro do conselho, com o 

conteúdo: 1-  Leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores deste 

COMSOD, 2-  Posição em que se encontra o Regimento Interno aprovado pelo 

Plenário, 3-  Comitê – REMSOD (Recursos Municipais sobre Drogas), 4-  Criação 

do Conselho de Ética, 5-  Capacitação dos conselheiros, 6- Solicitação do 

Delegado Seccional, 7- PROMSOD-Programa Municipal sobre Drogas - material 

para estudo. Conforme pauta foram realizadas as leituras das atas das reuniões 

realizadas nos dias cinco de junho e treze de junho, respectivamente, ambas 

aprovadas pelo plenário. A Secretária do Conselho informou sobre o envio dos 

ofícios e memorandos enviados às entidades e secretarias a fim de confirmarem 

a permanência ou substituição dos referidos membros indicados por elas. O 

presidente senhor Ivaldo Sampaio explicou as ações referentes ao dia vinte e 

seis de junho – Dia Internacional de Combate as Drogas, os quais foram: 

participação do presidente na Rádio Morada do Sol e na Rádio Bandeirantes em 

que fez breve explicação do COMSOD e ações previstas e também a 

participação em um evento em Boiçucanga com as parcerias da Igreja Bola de 

Neve e do NA-Narcóticos Anônimos, ambos daquele bairro. De acordo com o 

item três da pauta, o presidente apresentou a minuta da Resolução Normativa 

03/2018 a qual dispõe sobre a constituição do Comitê REMSOD-Recursos 

Municipais sobre Drogas, a qual foi apresentada aos conselheiros para discussão 

e aprovação sendo aprovada por unanimidade será encaminhada ao gabinete do 

senhor Prefeito para homologação por meio de Decreto. Em seguida foi 

apresentada o orçamento obtido de profissional indicado pelo CONED para 

capacitação dos conselheiros, o presidente solicitou da Secretária do Conselho 

encaminhamento de oficio ao Secretário de Educação pedindo liberação de 

verba para o pagamento deste evento cujo custo totaliza R$ 1.770,00 (Um Mil, 

Setecentos e Setenta Reais) . O conselheiro Mauro pediu a palavra para fazer 

uma sugestão: envio da ata por e-mail, antes das reuniões, para que seja 

analisada previamente e os apontamentos sejam feitos, pois segundo o 

conselheiro perde-se tempo rediscutindo os mesmos assuntos, todos os 

presentes concordaram. Em relação ao dia da capacitação ficou decidido ser 

apresentado duas datas para que o grupo possa fazer a opção e a mais votada 

será a data escolhida. O presidente compartilhou sua ida ao Gabinete do 

Prefeito acompanhado da Vice-Presidente Andreia Hiraoka tendo sido muito bem 

recebido pelo Chefe do Gabinete senhor César Zimermam o qual se dispôs a 



 
 

colaborar com o Conselho sobre a homologação do Regimento Interno já 

enviado ao gabinete  para ser aprovado pelo Prefeito. A Vice-Presidente ficará 

responsável por entregar ofício à Secretaria de Governo endereçado ao senhor 

Marcelo que é o responsável pela criação dos links do Portal Oficial da 

Prefeitura, para que seja criado o link do COMSOD. Dando sequência, o 

presidente explicou sobre o Conselho de Ética e de Conduta sendo formado por 

quatro membros: um coordenador e três membros; os nomes apresentados 

para este conselho foram: João Batista Fernandes Filho, Marcia Muniz, Luiz 

Fernando Barroso e Rosana de Souza Freitas, foi sugerido para ser o 

coordenador o senhor João Batista, sendo as indicações aprovadas por 

unanimidade. A seguir passou-se para o item sete da pauta que trata do 

PROMSOD- Programa Municipal sobre Drogas, para que seja estudado; foi 

sugerido fóruns regionais para traçar o programa de ações e posterior 

apresentação ao prefeito. Este assunto gerou contribuições e discussões 

bastantes relevantes e pertinentes ao assunto. O presidente interrompeu 

colocou que haverá uma pauta diferenciada convidando as entidades para 

apresentar seus trabalhos, como o CAPS-AD, Conselho Tutelar, Fundação e 

outros. Por último o presidente informou que  participou, junto com o 

conselheiro João Batista, de uma reunião com o Delegado Seccional, a pedido 

do deste, que solicitou que o COMSOD se articule com o Poder Público para 

ações na Praia do Deodato. A partir desta solicitação,  o presidente convidou 

membros do CAPS, CREAS, CGM para se reunirem dia treze de agosto para 

traçar um pré-plano de ação para esta problemática; este pré-plano será 

apresentado ao Prefeito para conhecimento e se aceito convocar  as demais 

autoridades locais (Hospital, Poder Judiciário, Secretários da Saúde e 

Assistência Social) para formulação do plano final. Foi informado pelo presidente 

que uma ação da Assistência Social já ocorrer na Praia de Deodato na semana 

entre 09 e 10 de agosto e o presidente solicitou sigilo aos membros presentes 

sobre esta ação. Os conselheiros Márcia e Mauro apresentaram suas 

considerações sobre o assunto explicando como é o  passo-a-passo referente a 

ação da segurança e as questões sobre tratamento, internação dos usuários que 

vivem naquele local. A vice-presidente solicitou a inclusão do CMDCA no grupo 

de trabalho visando melhoria da articulação destinada ao público infanto-

juvenil; os órgãos que compõe o SGDCA (Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e Adolescente e Ministério Público). Nada mais havendo a relatar, eu 

Kátia Maria Furtado Sampaio, lavrei a presente ata, que será assinada por mim 

e pelo Presidente. Faz parte desta ata a lista de presença referente a esta 

reunião. São Sebastião, sete de agosto de dois mil e dezoito. 

 

 

 


